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శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు 
 

౧. శ్రీ కామేశవరీ నిత్యా 
బాలార్కకోటిసంకాశం మాణిక్ా ముకుటోజ్జ్వలామ్ | 
హార్గ్రైవేయ కాంచీభిరూర్మికానూపురాదిభిిః || ౧ || 
మండిత్యం ర్క్తవసనం ర్త్యాభర్ణశ్లభిత్యమ్ | 
షడ్భుజం త్రీక్షణామిన్దుక్లా క్లిత మౌలికామ్ || ౨ || 
పంచాషట షోడశద్వంద్వ షటోకణ చతుర్స్రగామ్ | 
మంద్స్మితోలాోసద్వకారం ద్యామంధర్ వీక్షణామ్ || ౩ || 
పాశంకుశౌ చ పుణ్డ్రేక్షుచాపం పుషపశిలీముఖమ్ | 
ర్తాపాత్రం సుధ్యపూర్ణం వర్ద్ం బిభ్రతం క్రిః || ౪ || 

౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా 
అరుణామరుణా క్లాపం సుంద్రీం సుస్మిత్యననమ్ | 
త్రినేత్రం బాహుభిిః షడిురుపపేత్యం క్మలాసనమ్ || ౧ || 
క్లాార్ పాశపుండ్రేక్షుకోద్ండానవమబాహుభిిః | 
ద్ధ్యనం ద్క్షిణిః పద్ిమంకుశం పుషపసాయక్మ్ || ౨ || 
తధ్యవిధ్యభిిః పర్మతో వృత్యం శక్తత గణసుతతిః | 
అక్షరోత్యాభిర్నాభిిః సిరోనిద్మదాతిభిిః || ౩ || 
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పంచత్రింశచఛత్యర్ణణసణతిః రూపిణీ శక్తతపంచక్మ్ | 
సపాతక్షరీం చ సంయోజ్జా శక్తతసతతసంఖాకా యజేత్ || ౪ || 

౩. శ్రీ నితాక్తోనా నిత్యా 
అరుణామరుణాక్లాపమరుణాంశుక్ధ్యర్మణీమ్ | 
అరుణా సృగ్వవలేపాం త్యం చారుస్మిర్ముఖంబుజమ్ || ౧ || 
నేత్రత్రయోలో్సద్వకారం భాలే ఘరాింబుమౌక్తతకిః | 
విరాజ్జమానం మందార్ల్సద్ర్ధందు శేఖరామ్ || ౨ || 
చతుర్ముదాాహుభిిః పాశమంకుశం పానపాత్రక్మ్ | 
అభయం బిభ్రతం పద్ిమధ్యాసీనం మదాల్సామ్ || ౩ || 

౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా 
తపతకాంచన సంకాశదేహాం నేత్రత్రయానివత్యమ్ | 
చారుస్మిత్యంచితముఖం దివ్యాల్ంకార్భూషిత్యమ్ || ౧ || 
త్యటంక్హార్కేయూర్ ర్తావస్త్రక్మండిత్యమ్ | 
ర్శననూపురోరాిాది భూషణర్తి సుంద్రీమ్ || ౨ || 
పాశంకుశౌ చర్ిఖడ్గ ౌగదా వజ్ర ధన్దిః శరాన్ | 
క్రర్ుధ్యనమాసీనం పూజయామనాదా స్మాత్యమ్ || ౩ || 
శక్తతశచ తతసమాకార్తేజోహోతి భిర్నివత్యిః | 
పూజ్జయేతతద్వద్భితిః స్మితిః సౌమాముఖిః సదా || ౪ || 

౫. శ్రీ వహ్నావ్యస్మని నిత్యా 
తపతకాంచనసంకాశం నవయౌవనసుంద్రీమ్ | 
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చారుస్మిర్ముఖమ్భుజం విల్సనాయనత్రయామ్ || ౧ || 
అష్టటభిరాాహూభిరుాకాతం మాణికాాభర్ణోజ్జవలామ్ | 
పద్ిరాగ క్తరీటంశు సమేుదారుణిత్యంబరామ్ || ౨ || 
పీత్యకౌశేయవసనం ర్తామంజీర్మేఖలామ్ | 
ర్తామౌక్తతక్ సమిునాసతబకాభర్ణోజ్జవలామ్ || ౩ || 
ర్కాతబ్క్ంబుపుండ్రేక్షు చాప పూర్ణందుమండలామ్ | 
ద్ధ్యనం బాహుభిరావమిః క్లాార్ం హేమశృంగక్మ్ || ౪ || 
పుష్పపషు మాతులింగం చ ద్ధ్యనం ద్క్షిణిః క్రిః | 
సవసమానభిర్భితిః శక్తతభిిః పర్మహర్మత్యమ్ || ౫ || 

౬. శ్రీ మహావజ్రేశవర్మ నిత్యా 
ర్కాతం ర్కాతంబరాం ర్క్తగంధమాలావిభూషణామ్ | 
చతురుుజం త్రినయనం మాణిక్ాముకుటోజ్జవలామ్ || ౧ || 
పాశంకుశవిక్షుచాపం దాడిమీ సాయక్ం తథా | 
ద్ధ్యనం బాహుభిర్ాత్రిః ద్యాపర్శుశీతలిః || ౨ || 
పశాంత సాధక్ం త్రాశ్ర షటోకణాబ్మహీపుర్ | 
చక్రమధ్యా సుఖసీనం స్మిర్వక్రసరోరుహామ్ || ౩ || 
శక్తతభిిః సవసవరూపాభిరావృత్యం పోతమధాగే | 
స్మంహాసనే అభితిః ప్రంఖతోపతసాాభిిః సవశక్తతభిిః || ౪ || 
వృత్యతనతభిర్మవనోదాని యాత్య యాత్యదిభిిః సదా | 
కురావణామరుణామ్భుధౌ చింతయేనవజ్రనయికామ్ || ౫ || 
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౭. శ్రీ శివదూత నిత్యా 
నిదాఘకాల్మధ్యాహా దివ్యక్ర్సమప్రభామ్ | 
నవర్తా క్తరీటం చ త్రీక్షణామరుణామారామ్ || ౧ || 
ననభర్ణసమిునా దేహకాంతి విరాజిత్యమ్ | 
శుచిస్మిత్యమషటభుజం స్తతయమానం మహర్మిభిిః || ౨ || 
పాశం ఖేటం గదాం ర్తాచషక్ం వ్యమ బాహుభిిః | 
ద్క్షిణర్ంకుశం ఖడౌం కుఠార్ం క్మల్ం తథా || ౩ || 
ద్ధ్యనం సాధకాభీషటదానోద్ామ నమనివత్యమ్ | 
ధ్యాత్ణవవం పూజ్జయేదేువీం దూతం దురీాతి నశినీమ్ || ౪ || 

౮. శ్రీ తవర్మత్య నిత్యా 
శామవరోణ శుభాకారాం నవయవవనశ్లభినీమ్ | 
దివదివక్రమాద్షటనగిః క్లిపత్యభర్ణోజ్జవలామ్ || ౧ || 
త్యటంక్ మంగద్ం తద్వద్రశననూపురానివతిః | 
విప్రక్షత్రియవిట్ససద్రజతిభిరీుమవిగ్రహిః || ౨ || 
పల్ోవ్యంశుక్సంవీత్యం శిఖిపుచఛక్ృతిః శుభిః | 
వల్యైరూుషితభుజం మాణిక్ాముకుటోజ్జవలాం || ౩ || 
బర్మా బర్ా క్ృత్యపీడాం తచచత్రం తతపత్యక్తనీమ్ | 
గంజ్జగణల్సద్వక్షిః కుచకుంకుమమండనమ్ || ౪ || 
త్రినేత్రం చారువద్నం మంద్స్మితముఖంబుజమ్ | 
పాశంకుశవరాభీతి ల్సదుుజ్జచతుషటయామ్ || ౫ || 
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౯. శ్రీ కుల్సుంద్రీ నిత్యా 
లోహ్నత్యం లోహ్నత్యకార్ శక్తత వృంద్నిష్పవిత్యమ్ | 
లోహ్నత్యంశుక్ భూష్టస్రగోేపనం షణ్మిఖంబుజమ్ || ౧ || 
ప్రతివక్రం త్రినయనం తధ్య చారుస్మిత్యనివత్యమ్ | 
అనర్ఘర్తాఘటితమాణిక్ాముకుటోజ్జవలామ్ || ౨ || 
త్యటంక్హార్కేయూర్ ర్శననూపురోజ్జవలామ్ | 
ర్క్తసతబక్సంభినాం ల్సద్వక్షిః సాలాంశుభామ్ || ౩ || 
కారుణాానంద్ పర్మామరుణాంబుజ్జవిషటరామ్ | 
భుజైరాువద్శభిరుాకాతం సర్వష్టం సర్వవ్యఙ్ియీమ్ || ౪ || 
ప్రవ్యలాక్షస్రజ్జం పద్ిం కుండికాం ర్తా నిర్మిత్యమ్ | 
వసుపూర్ణం తచచషక్ం లుఙౌ్గ వ్యాఖానముద్రికామ్ || ౫ || 
ద్ధ్యనం ద్క్షిణరావమిః పుసతక్ం చారుణోతపల్మ్ | 
హమీం చ లేఖనీం ర్తామాలాం క్మ్భావర్ం భుజైిః || ౬ || 
అభితిః స్తతయమానం చ దేవగంధర్వ క్తన్నారిః | 
యక్ష రాక్షస దైవర్మిస్మద్ధవిదాాధరాదిభిిః || ౭ || 
ధ్యాత్ణావమర్చయేనిాతాంవ్యక్ోక్ష్మీ కాంతి స్మద్ధయే | 
స్మత్యం కేవల్ వ్యక్తసద్ధధ ల్క్ష్మి హేమ ప్రభామపి || ౮ || 
ధూమ్రాభాం వైర్మవిదివష్ణా  మృతావే నిగ్రహాయ చ | 
నీలాం చ మ్భక్తక్ర్ణేత్యం సిర్తతద్పేక్షయా || ౯ || 



 
 

శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లకోాలు                                        www.HariOme.com                                           Page 6 

       

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా 
వ్యాపక్ం చ సమస్మతన విధ్యయ విధిన యుతమ్ | 
ధ్యాయేత్ సమసత సంపతితహేతోిః సరావతిికాం శివ్యమ్ || ౧ || 
ఉద్ాదాుసకర్బింబాసాాం మాణిక్ామకుటోజ్జవలామ్ | 
పద్ిరాగక్ృత్యక్లాపమరుణాంశుక్ధ్యర్మణీమ్ || ౨ || 
చారుస్మిత ల్సద్వక్ర షటసరోజ్జవిరాజిత్యమ్ | 
ప్రతివక్రం త్రినయనం భుజైరాువద్శభిరుాత్యమ్ || ౩ || 
పాశేక్షుగణ పుణ్డ్రేక్షు చాపఖేట త్రిశూల్కాన్ | 
వహంతం వర్దాం వ్యమర్ఙ్కకశం పుసతక్ం తథా || ౪ || 
పుష్పపషు మండలాగ్రఞ్చ నృక్పాలాభయే తదా | 
ద్ధ్యనం ద్క్షిణర్ాసణతదాధాయేదేువీమననాథా || ౫ || 

౧౧. శ్రీ నీల్పత్యక్ నిత్యా 
ఇంద్రనీల్నిభాం భాసవనిణిమౌళివిరాజిత్యమ్ | 
పంచవకారం త్రినయనమరుణాంశుక్ధ్యర్మణీమ్ || ౧ || 
ద్శహసాతం ల్సన్దికాతప్రాయాభర్ణమండిత్యమ్ | 
ర్తాసాబక్ సమిునాదేహాం చారుస్మిత్యననమ్ || ౨ || 
పాశం పత్యకాం చరాిణి శర్గ్ చాపం వర్ం క్రిః | 
ద్ధ్యనం వ్యమ పార్్వసణాిః సరావభర్ణభూషితిః || ౩ || 
అంకుశం చ తతిః శక్తతిః ఖడౌం బాణం తథాఽభయమ్ | 
ద్ధ్యనం ద్క్షిణర్ాసణతరాసీనం పద్ివిషటర్ || ౪ || 



 
 

శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లకోాలు                                        www.HariOme.com                                           Page 7 

       

సావకార్వర్ణవేష్టసాపాణాాయుధవిభూషణిః | 
శక్తతబృందైర్వృత్యం ధ్యాయేదేువీం నిత్యార్చన క్రమే || ౫ || 

౧౨. శ్రీ విజ్జయా నిత్యా 
పంచవకారం ద్శభుజం ప్రతివక్రం త్రిలోచనమ్ | 
భాసవన్దికుటవినాసత చంద్రర్ఖవిరాజిత్యమ్ || ౧ || 
సరావభర్ణసంయుకాతం పీత్యంబర్సముజ్జవలామ్ | 
ఉద్ాదాుసవదిామా తుల్ాదేహకాంతిం శుచిస్మిత్యమ్ || ౨ || 
శంఖం పాశం ఖేటచాపౌ క్లాార్ం వ్యమబాహుభిిః | 
చక్రం తథాంకుశం ఖడౌం సాయక్ం మాతుల్ఙ్ౌక్మ్ || ౩ || 
ద్ధ్యనం ద్క్షిణర్ాసణతిః ప్రయోగే భీమద్ర్్నమ్ | 
ఉపాసనేఽతిసౌమాాం చ స్మంహోపర్మక్ృత్యసనమ్ || ౪ || 
వ్యాఘ్రారూఢాభిర్భితిః శక్తతభిిః పర్మవ్యర్మత్యమ్ | 
సమర్ పూజ్జనేఽనేాషు ప్రయోగేషు సుఖసనమ్ || ౫ || 
శక్తయశచపి పూజ్జయాం సుఖసన సమనివత్యిః | 
సరావ దేవ్యా సమాకార్ ముఖపాణాాయుధ్యనాపి || ౬ || 

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా 
సువర్ణవర్ణరుచిరాం ముకాత మాణిక్ాభూషణామ్ | 
మాణిక్ాముకుటం నేత్రద్వయపేంఙ్ఖద్ుయాభరామ్ || ౧ || 
దివభుజం సావసనం పదేితాషటషోడశ తద్ువయైిః | 
పత్రరుపేతే స చతురావర్భూపద్ియుగిగే || ౨ || 



 
 

శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లకోాలు                                        www.HariOme.com                                           Page 8 

       

మాతులుంగఫల్ం ద్క్షే ద్ధ్యనం క్ర్పఙ్కజే | 
వ్యమేన నిజ్జభకాతనం ప్రయచఛంతం ధనదిక్మ్ || ౩ || 
సవసమాభిర్భితిః శక్తతభిిః పర్మవ్యర్మత్యమ్ | 
షటసపతతిభిర్నాభిర్క్షరోత్యాభిర్నివత్యమ్ || ౪ || 

౧౪. శ్రీ జవలామాలినీ నిత్యా 
జ్జవల్జ్జవల్న సంకాశం మాణిక్ామకుటోజ్జవలామ్ | 
షడవకారం దావద్శభుజం సరావభర్ణభూషిత్యమ్ || ౧ || 
పాశంకుశై ఖడౌఖేటౌ చాపబాణౌ గదాధరౌ | 
శూల్వహీావరాభీత ద్ధ్యనం క్ర్పఙ్కజైిః || ౨ || 
సవసమాభిర్భితిః శక్తతభిిః పర్మవ్యర్మత్యమ్ | 
చారుస్మితల్సద్వక్ర సరోజం త్రీక్షణానివత్యమ్ || ౩ || 

౧౫. శ్రీ చిత్ర నిత్యా 
ఉద్ాదాదితాబింబాభాం నవర్తా విభూషిత్యమ్ | 
నవర్తా క్తరీటఞ్చ చిత్రపటటంశుకోజ్జవలామ్ || ౧ || 
చతురుుజం త్రినయనం శుచి స్మితల్సన్దిఖమ్ | 
సరావనంద్మయీం నిత్యాం సమస్మతపిసతదాయినీమ్ || ౨ || 
చతురుుజం భుజైిః పాశమంకుశం వర్దాభయే | 
ర్థానర్మ మంగళా పద్ిక్ర్మణకానవ యోనిగామ్ || ౩ || 

౧౬. శ్రీ ల్లిత్య మహానిత్యా 
క్ల్పకోదాానమృతుభిిః షడిుిః స్మవితవిగ్రహమ్ | 
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తనిధ్యా అసంఖారూపాభివృత్య సంగీత శక్తతభిిః || ౧ || 
గీత వ్యదితత నృత్యాదిసంసకాతభి ర్నర్త్యమ్ | 
వినోద్ామానం విల్సనిద్మంధర్వీక్షణామ్ || ౨ || 
ర్తామండపమధాసార్తాస్మంహాసనోపర్మ | 
శుచిస్మిత్యం శక్తతబృంద్ గీత్యక్ర్ిణనందిత్యమ్ || ౩ || 
సహజసవసమ్భుగిః సంజత్యనంద్ విగ్రహామ్ | 
ద్యామదారుణాపాంగ విలోక్తత సుసాధకామ్ || ౪ || 
పర్మతో భూషణశిచత్రిః సవర్ణచామర్కాదిభిిః | 
విరాజ్జమానదివర్దానశచనపి తధ్యవిధ్యన్ || ౫ || 
శక్తతభిర్ుర్మ్త్యనగ్రే పశాంతమభితోతసవ్యమ్ | 
సవసమానభిర్భిత్య నిత్యాభిిః స్మవిత్యనతథా || ౬ || 
యాతి త్యసాం పూజ్జయిత్య తతసమాకార్త్యం శనిః | 
తదివనోద్సతతసమీపనివ్యసీ సాాత్ సునిశిచతమ్ || ౭ || 

౧. శ్రీ కామేశవరీ నిత్యా 
దేవీం ధ్యాయేజ్జ్గదాధత్రీం జ్జపాకుసుమ సనిాభాం 
బాల్భాన్ద ప్రతకాశం శతకుంభ సమప్రభాం | 
ర్క్తవస్త్ర పరీధ్యనం సంపదివదావ వశంక్రీం 
నమామి వర్దాం దేవీం కామేశీం అభయప్రదాం || 

౨. శ్రీ భగమాలినీ నిత్యా 
భగరూపాం భగమయాం దుకూల్వసనం శివ్యం 
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భగోద్రీం మహాదేవీం ర్కోతతపల్ సమప్రభాం 
కామేశవరాంక్నిల్యాం వందే శ్రీ భగమాలినీం || 

౩. శ్రీ నితాక్తోనా నిత్యా 
పద్ిరాగ మణి ప్రభాం హేమత్యటంక్ భూషిత్యం 
ర్క్తవస్త్ర ధరాం దేవీం ర్క్తమాలాాన్ద లేపనం | 
అంజ్జననివత నేత్రంత్యం పద్ిపత్ర నిభేక్షణాం 
నితాక్తోనాం నమశామి చతురుుజ్జ విరాజిత్యం || 

౪. శ్రీ భేరుండా నిత్యా 
శుద్ధ సఫటిక్ సంకాశం పద్ిపత్ర సమనివత్యం 
మధ్యానాదితా సంకాశం శుభ్రవస్త్ర సమనివత్యం || 
శేవతచంద్న లిపాతంగీం శుభ్రమాల్ా విభూషిత్యం 
బిభ్రతం చినియీం ముద్రం అక్షమాలాం చ పుసతక్ం || 
సహస్ర పద్ిక్మలే సమాసీనం సుచిస్మిత్యం 
సర్వవిదాాప్రదాం దేవీం భేరుడాం ప్రణమామాహం || 

౫. శ్రీ వహ్నావ్యస్మని నిత్యా 
వహ్నాకోటి ప్రతకాశం స్తర్ాకోటి సమప్రభాం 
అగ్వాజవలా సమాక్తరాణం సర్వరోగాపహార్మణీం | 
కాల్మృతుా ప్రశమనీం భయామృతుా నివ్యర్మణీం 
పర్మాయుషాదాం వందే నిత్యాం శ్రీ వహ్నావ్యస్మనీం || 
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౬. శ్రీ మహావజ్రేశవర్మ నిత్యా 
తపతకాంచన సంకాశం క్నకాభర్ణానివతం 
హేమ త్యటంక్ సంయుకాతం పూర్ణచంద్రముఖంబుజం 
పీత్యంబర్ సమ్భపేత్యం పుణా మాల్ా విభూషిత్యం 
ముకాతహార్ సమ్భపేత్యం మకుటేన విరాజిత్యం 
మహావజ్రేశవరీం వందే సర్ణవశవర్ా ఫల్ప్రదాం || 

౭. శ్రీ శివదూత నిత్యా 
బాల్స్తర్ాప్రతకాశం బంధూక్ప్రసవ్యరూపాం 
విధివిషుణశివసుతత్యాం దేవగంధర్వస్మవిత్యం 
ర్కాతర్వింద్ సంకాశం సరావభర్ణభూషిత్యం 
శివదూతం నమసాామి ర్తాస్మంహాసనసా్మత్యం || 

౮. శ్రీ తవర్మత్య నిత్యా 
ర్కాతర్వింద్ సంకాశం ఉద్ాత్ససర్ా సమప్రభాం 
ద్ధతమంకుశం పాశం బాణం చాపం మనోహరాం 
చతురుుజం మహాదేవీం అపసరోగణ సంకులాం 
నమామి తవర్మత్యం నిత్యాం భకాతనమభయప్రద్ం || 

౯. శ్రీ కుల్సుంద్రీ నిత్యా 
అరుణక్తర్ణ జూలిః అంచిత్యశవకాశ 
విధృత జ్జపపటీక్ పుసతక్ అభీతిహసత 
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ఇతర్క్ర్వరాఢ్ా పులో్క్లాార్ సంసాా 
నివసతు హృది బాలా నితాక్ళాాణశీలా || 

౧౦. శ్రీ నిత్యా నిత్యా 
ఉద్ాత్ ప్రోద్యాద్నిభాం జ్జపాకుసుమ సనిాభాం 
హర్మచంద్నలిపాతంగీం ర్క్తమాల్ావిభూషిత్యం 
ర్కాతభర్ణభూష్టంగీం ర్క్తవస్త్రసుశ్లభిత్యం 
జ్జగద్ంబాం నమసాామి నిత్యాం శ్రీ పర్మేశవరీం || 

౧౧. శ్రీ నీల్పత్యక్ నిత్యా 
పంచవకారం చిత్రనయనం అరుణాంశుక్ ధ్యర్మణీం 
ద్శహసాతం ల్సన్దికాత ప్రాయాభర్ణ మండిత్యం 
నీల్మేఘ సమప్రఖాం ధూమ్రార్మచ సద్ృశప్రభాం 
నీల్పుషప ప్రజోపేత్యం ధ్యాయేత్ నీల్పత్యక్తనీం || 

౧౨. శ్రీ విజ్జయా నిత్యా 
ఉద్ాద్ర్క సమప్రభాం దాడిమీపుషపసనిాభాం 
ర్తాక్ంక్ణ కేయూర్ క్తరీటంగద్ సంయుత్యం 
దేవగంధర్వ యోగీశ మునిస్మద్ధ నిష్పవిత్యం 
నమామి విజ్జయాం నిత్యాం స్మంహోపర్మక్ృత్యసనం || 

౧౩. శ్రీ సర్వమంగళా నిత్యా 
ర్కోతతపల్ సమప్రఖాం పద్ిపత్ర నిభేక్షణాం 
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ఇక్షు కారుిక్ పుష్పపఘ పాశంకుశ సమనివత్యం 
సుభ్ర పదాిసనసాాం త్యం భజమి సర్వమంగళాం || 

౧౪. శ్రీ జవలామాలినీ నిత్యా 
అగ్వాజవలా సమాభాక్షం నీల్వకారం చతురుుజం 
నీల్నీర్ద్ సంకాశం నీల్కేశీం తనద్రీం 
ఖడౌం త్రిశూల్ం భిభ్రాణాం పరాంకుశఽభయమేవచ 
స్మంహపృషఠ సమారూఢాం ధ్యాయేత్ జవలామాలినీం || 

౧౫. శ్రీ చిత్ర నిత్యా 
శుద్ధ సఫటిక్ సంకాశం ఫలాశ కుసుమ ప్రభాం 
నీల్మేఘ ప్రతకాశం చతుర్ాసాతం త్రిలోచనం 
సరావల్ంకార్ సంయుకాతం పుషపబాణేక్షుచాపిణీం 
పాశంకుశ సమ్భపేత్య ధ్యాయేచిచత్రం మహేశవరీం || 

౧౬. శ్రీ ల్లిత్య మహానిత్యా 
ఆర్కాతభాం త్రినేత్రం అరుణిమవసనం ర్తాత్యటంక్ం ర్మాాం 
హసాతంబోజైిః సపాశంకుశ మద్నధన్దసాసయక విసుఫర్ంతమ్ | 
ఆపీనోతుతంగ వక్షోరుహయుగ విలుఠత్యతర్ హారోజ్జవలాంగీం 
ధ్యాయేద్ంభోరుహసాాం సమరుణిమ వసనం ఈశవరీం ఈశవరాణాం || 

 


